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 بخشي سرريز نيلوفري سد سفيدرودعالج

 اصالح كيفيت سنگ در اطراف سرريز : بخش اول
 

 فقيهي محدث
 مهندسين مشاور يكم

 چكيده

 ١٠٦ارتفاع اين سد .  به اتمام رسيده است١٣٤١باشد كه ساخت آن در سال بنددار ميسد سفيدرود يك سد بتني پشت
برداري  سال از شروع بهره٤٨هاي اخير پس از حدود در سال. اشدب متر مي٤٢٥متر از فونداسيون و طول تاج آن 

اين . هايي در پوشش فوالدي سرريز نيلوفري در محل خم عمودي يكي از سرريزهاي نيلوفري مشاهده شده استآسيب
از ها شامل تورم پوشش فوالدي و افزايش چشمگير در ميزان نشت آب از قسمت نيلوفري سرريز و مشاهده نشتي آسيب

با توجه به بازديدهاي انجام شده . ديدگي در ديواره بيروني خم عمودي واقع شده استمحل آسيب. باشدمحل تورم مي
به منظور بررسي داليل . ها بر اثر شرايط ژئوتكنيكي در اطراف سرريز نيلوفري بوده استيكي از داليل ايجاد آسيب

ديدگي در محدوده اطراف سرريز عمليات ژئوتكنيك ترش آسيبهاي ايجاد شده و تعيين ميزان گسژئوتكنيكي آسيب
هاي ژئوتكنيك روشن شد كيفيت توده سنگ و نيز كيفيت اجراي بتن سرريز چندان براساس نتايج بررسي. انجام شد

خورده در اطراف شفت سرريز قادر به شكست گراديان هيدروليكي اي كه مجموعه سنگ تركباشد به گونهمطلوب نمي
به منظور .  به آن شده استرون مخزن نبوده و فشار هيدرواستاتيك آب از داخل مخزن باعث ايجاد آسيبآب د
از ميان برداشته ) فشار آب(ديدگي  ابتدا داليل ايجاد آسيب.ديده پوشش فوالدي الزم است بخش آسيب،بخشيعالج
براي . ديدگي كاهش يابداز محل آسيببخشي الزم است ميزان نشت آب همچنين براي شروع عمليات عالج. شوند

 عمليات ،رسيدن به اين منظور تعدادي گمانه در اطراف سرريز نيلوفري و شفت عمودي آن طراحي شدند و با دقت تمام
اين مقاله ارايه دهنده مجموعه نتايج عمليات ژئوتكنيك انجام شده و نتايج حاصله . بخشي توده سنگ انجام گرديدعالج

 .باشدديدگي سرريز نيلوفري ميكاهش ميزان نشت از محل آسيبشامل عمليات 
 
  مقدمه-١
  معرفي سد سفيدرود-١-١

 متر ٢٥/٢٧٦ متر و تراز تاج آن ٤٢٥باشد كه طول تاج آن  متر مي١٠٦بند دار به ارتفاع سد سفيدرود يك سد بتني پشت
 كيلومتري جنوب شهر رشت ٧٠اهرود در حدود اوزن و شهاي قزلسد در محل تالقي رودخانه. باشداز سطح دريا مي
در حال حاضر ميزان حجم مفيد سد .  انجام شده است١٣٤١ و ١٣٣٧هاي عمليات اجرايي سد بين سال. قرار گرفته است

بدنه سد .  كيلومتر مربع است٥٧٨٠٠مساحت حوضه آبريز سد سفيدرود حدود . باشد ميليارد مترمكعب مي١/١حدود 
هاي بدنه بندهاي هر يك از بلوك متر و دو بلوك وزني در دو انتهاي بدنه و ضخامت پشت١٤عرض  بلوك به ٣٢شامل 

 مترمكعب بر ثانيه ٢٠٠٠عمقي به ظرفيت مجموع كننده نيمهبلوك وزني در ساحل چپ داراي دو تخليه. باشد  متر مي٥
 .است

مجموعاً پنج . باشد مگاوات مي٥/١٧م به ظرفيت  واحد هر كدا٥دست بدنه سد، نيروگاه قرار دارد كه شامل در پايين
با هدف تنظيم جريان، تخليه سيالب و ) سه خروجي در سمت راست بدنه و دو خروجي در سمت چپ(خروجي زيرين 
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هاي ورودي از باقي سيالب. اندهاي بدنه سد تعبيه شده مترمكعب بر ثانيه در بلوك١٠٠٠رسوبات با ظرفيت مجموع 
اند تخليه  مترمكعب بر ثانيه كه در ساحل چپ احداث شده١٩٢٠نيلوفري با ظرفيت مجموع معادل طريق دو سرريز 

 .گرددمي
 . نشان داده شده است١نماي عمومي سد سفيدرود و تأسيسات آن در شكل 

 

 
 

    نماي عمومي سد سفيدرود و تأسيسات هيدروليكي آن- ١شكل 

  سرريزها-٢-١

باشد كه بر  متر مي٤٠ متر از سطح دريا بوده و قطر بخش نيلوفري آنها ٦٥/٢٧١راز تاج هر دو سرريز نيلوفري داراي ت
جريان سيالب در هر سرريز پس از عبور از شفت عمودي با يك خم . اند متر تعبيه شده٨روي دو شفت عمودي به قطر 

در انتهاي . باشد متر مي٨نيز هاي تخليه قطر تونل. ريزدباشد به تونل تخليه مي متر مي٢٢عمودي كه شعاع آن 
كليه سطوح سرريز . شوددست سد پرتاب ميهاي تخليه جريان با رسيدن به يك پرتاب كننده به حوضچه پايينتونل

قسمت خم عمودي سرريز داراي پوشش فوالدي . باشندنيلوفري به شفت عمودي و تونل تخليه داراي پوشش بتني مي
كننده ترين نقطه سرريز در محل پاي پرتاب ميليمتر و تراز پايين٣٠ريز معادل ضخامت پوشش فوالدي سر. باشدمي

 .باشد متر از سطح دريا مي١٨٧جامي معادل 
 ٩٦٠ فرانسه ظرفيت نهايي هر يك از سرريزها معادل Etco – Ofer)شركت اتكو ـ افر (بر اساس محاسبات طراح اوليه 

 .باشد متر مي٥٢/٢عمق تيغه آب بر روي سرريزها معادل باشد كه در اين حالت مترمكعب بر ثانيه مي
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 هاي وارده به سرريز تشريح آسيب-٣-١

هاي برداري از سد و تأسيسات جانبي آن، به هنگام انجام بازرسي سال بهره٤٠ پس از حدود ١٣٨٢در اواخر سال 
به دليل دوري و صعوبت . داي سد تورم پوشش فوالدي در محل يكي از سرريزهاي نيلوفري مشاهده گرديدوره

ديدگي تنها در سرريز آسيب. باشددسترسي به سرريز و محل خم عمودي آن زمان دقيق شروع تورم دقيقاً روشن نمي
 . كه نسبت به بدنه سد در فاصله بيشتري قرار گرفته، مشاهده شده است١شماره 

هاي عبوري از دو سرريز يكسان ط مشابه بوده و دبيبرداري از سد سفيدرود هر دو سرريز داراي شرايدر طول دوره بهره
. اند در نزديکي منجيل رخداده را پشت سر گذاشته١٣٦٩ خرداد ٣١بوده است و هر دو سرريز زلزله مخربي كه در تاريخ 

ده  كيلومتري از بدنه سد سفيدرود قرار گرفته بو٢٥ در مقياس ريشتر در فاصله حدود ٢/٧مركز زلزله منجيل با بزرگي 
 .است

 . نشان داده شده است٢ديده سرريز در شكل مقطع طولي خم عمودي سرريز نيلوفري و موقعيت آسيب

 
 ديده  مقطع طولي سرريز و موقعيت محل آسيب- ٢شكل 

 شناسي عمومي منطقه زمين-٢
 شناسيريخت-١-٢

ها جهي گسل هستند كه اين گسلشناسي از منطقه سد و مخزن آن نشان دهنده وجود تعداد قابل توهاي زميننقشه
موقعيت بدنه سد در نزديكي يك گسل . انداغلب در جهت شرقي ـ غربي يا شمال شرق به جنوب غربي امتداد يافته

هاي سنگ. نمايد متري باالدست بدنه سد عبور مي٢٥اين گسل از حدود . بزرگ با امتداد تقريباً شرقي ـ غربي است
 . باشدآندزيت و آگلومرا ميل آندزيت، تراکيت، هورنبلند تراکيت ، تراکيمنطقه نزديك به بدنه سد شام
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 كيفيت سنگ-٢-٢
دهد كه كيفيت سنگ در اطراف اين سرريز بسيار متغير بوده و بازديدهاي انجام شده از محدوده سرريز نيلوفري نشان مي

 در يك ناحيه سنگ پيوسته قرار گرفته ٢ماره گردد كه سرريز شمشاهده مي. باشداي به نقطه ديگر متفاوت مياز نقطه
حد فاصل اين دو ناحيه با يك سطح مستوي . خورده واقع شده استدر حالي كه سرريز ديگر در يك ناحيه با سنگ ترك

در . باشنداي قابل تشخيص ميهاي ماهوارهباشد كه اين سطح هم از طريق مشاهده محلي و نيز عكسقابل انفصال مي
 . حد فاصل بين محدوده توده سنگ پيوسته و خرد شده نشان داده شده است صفحه٣شكل 

 
 گاه سد سفيدرودخورده در ساحل چپ تكيه  حد فاصل ناحيه سنگ پيوسته و ترك- ٣شكل 

به . باشد درجه نسبت به افق مي٨٥ تا ٨٠ درجه نسبت به شمال و شيب ١٢ تا ١٠اين صفحه حد فاصل داراي تمايل 
هاي هوازده امكان تشخيص ميزان گسترش اين حد فاصل در محدوده داخل مخزن شدن با توده سنگدليل پوشيده 

 .باشدپذير نميامكان
 
 هاي ژئوتكنيكي توده سنگ بررسي-٣-٢

ديدگي سرريز نيلوفري تعدادي گمانه در اطراف اين به منظور بررسي كيفيت توده سنگ در محدوده نزديك به آسيب
 گمانه ٥مرحله اول شامل حفاري . اي طراحي شدند كه در دو مرحله حفاري شوندها به گونه گمانه.سرريز طراحي شدند

 گمانه ديگر ١٥مرحله دوم شامل حفاري . به منظور تعيين كيفيت سنگ و شرايط آبگذري توده سنگ اطراف سرريز بود
 ٢اي  عمل به دليل برخورد با بتن سازهدر. با در نظر گرفتن تزريق سيمان به منظور اصالح كيفيت سنگ طراحي شدند

 گمانه در مرحله ١٨گمانه به مجموعه طراحي شده اضافه شد و يك گمانه ديگر به منظور كنترل حفر گرديد و در نهايت 
 .دوم حفاري و تزريق شدند
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رريز و خصوصاً در اي جانمايي و انتخاب شدند تا اطالعات الزم و اوليه در مورد توده سنگ اطراف سها به گونهگمانه
اي بوده كه در ها به گونهبه اين منظور طراحي و جانمايي گمانه. ديدگي سرريز را به دست بدهندناحيه نزديك به آسيب

اي به سرريز نزديك باشد كه ها بايد به اندازهمحل گمانه. تشكيل دهند) مانند تور بسكتبال(اطراف سرريز يك تور 
هاي حفاري شده بايد به از سوي ديگر فاصله گمانه. ديده و اطراف سرريز به دست آيداطالعات دقيقي از محل آسيب

 .هاي جديد به سرريز و پوشش فوالدي و بتني آن اجتناب شودحدي باشد تا از ايجاد آسيب
هاي حفاري اي جانمايي و طول و زاويه حفاري آنها انتخاب شدند كه گمانهها به گونهبا توجه به نكات گفته شده گمانه

اما در عمل . و از توده بتني سرريز و شفت عمودي عبور ننمايد.  متري پوشش فوالدي عبور كنند٣شده حداقل از فاصله 
) ٨گمانه (حفاري انجام شده در بتن به جز يك گمانه . هاي بتن حفاري شدندها در داخل تودهتعداد قابل توجهي از گمانه

اي محسوب هايي كه حفاري در آنها انجام شده غيرسازهدليل آن كه بتن. ر كرده استاز داخل توده بتن پركننده عبو
 .باشدهاي گرفته شده مياند، فقدان وجود ميلگرد در نمونهشده

اي انجام شود ها به گونهبرداري است الزم است حفاري گمانهاز طرف ديگر با توجه به آن كه سد سفيدرود در حال بهره
 .داري عادي از سرريز و ساير تأسيسات سد تداخلي نداشته باشدبركه با بهره

اي تهيه شد كه در فصل ها به گونهبندي حفاري گمانهبرداري سرريز برنامه زمانبه منظور جلوگيري از تداخل با بهره
از روي پالتفرم نمايد، عمليات حفاري ـ تزريق سيالبي كه تراز آب در مخزن باال آمده و اطراف سرريز را مستغرق مي

 . گمانه حفاري و تزريق شدند٧در اين زمان تعداد . باالي سرريز نيلوفري انجام شود
هاي موقعيت گمانه.  متر متغير بوده است١٠٠ متر تا ٤٥ها از هاي حفاري شده بسته به موقعيت و زاويه گمانهطول گمانه

 . نشان داده شده است٤حفاري شده در اطراف سرريز در شكل 
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 هاي حفاري شده نسبت به سرريز نيلوفري سد سفيدرود موقعيت گمانه- ٤شكل 

 :هاي حفاري شده به منظور شناسايي و تعيين پارامترهاي زير انجام شده استگمانه
 شناسي محدوده اطراف سرريزساختار زمين •
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 كيفيت و يكپارچگي توده سنگ •
 خوردهگسترش  ناحيه ترك •
 طراف سرريز نيلوفريتعيين نفوذپذيري توده سنگ ا •
 برداري  سال بهره٤٠كيفيت و يكپارچگي بتن پس از  •
 

  وضعيت ژئوتكنيكي توده سنگ-٣
ميزان . باشدگردد كه توده سنگ اطراف سرريز به شدت ترك خورده ميهاي حفاري شده مالحظه ميبا توجه به گمانه

 .يابد تخليه كاهش ميهاي پايين و در نزديكي تراز تونلخوردگي توده سنگ در اليهترك
 
 كيفيت سنگ-١-٣

گردد كه جنس سنگ اطراف شفت سرريز هاي اطراف سرريز مالحظه ميهاي به دست آمده از گمانهبراساس مغزه
هاي تراكيت، تراكي ـ آندزيت و آندزيت است كه به صورت يك توده نامنظم اطراف سرريز نيلوفري و شفت شامل سنگ

هاي عبور گسل از شفت خوردگي توده سنگ در اطراف سرريز و شفت عمودي از نشانه بهم.اندعمودي را دربر گرفته
 .باشدعمودي مي

به . باشدخورده ميديدگي بسيار ضعيف بوده و سنگ آن به شدت تركهمچنين كيفيت توده سنگ در پشت محل آسيب
چرا كه اگر نيرويي به توده .  باشند١٣٦٩ هاي توده سنگ به دليل نيروي زلزله سالخوردگيرسد كه اين تركنظر نمي

. خوردگي توده سنگ شود چنين نيرويي قادر است كل سازه را تخريب نمايدسنگ وارد شده باشد كه باعث ترك
خورده در خورده در سطح خارجي دره نيز نشان دهنده آن است كه زلزله دليل ايجاد ناحيه تركگسترش توده ترك

توان گفت توده سنگ پيش از وقوع زلزله داراي كيفيت مناسبي نبوده و بنابر اين مي. باشداطراف سرريزنيلوفري نمي
 .خوردگي زيادي حتي قبل از اجراي سرريز و شفت عمودي بوده استداراي ترك

ر پذينمايد امكانهاي سنگ، تعيين يك صفحه براي امتداد گسل كه از سرريز عبور ميريختگي زياد تودهبا توجه به بهم
 .باشدنمي

باشد به ها انجام شده نشان دهنده آبگذري باالي توده سنگ در اطراف سرريز مينتايج تست آبخوري كه در گمانه
 .رسد واحد لوژن مي٥٠ واحد لوژن و در برخي مقاطع تا ١٥ تا ١اي كه مقدار لوژن در آزمايشات بين گونه

 
 كيفيت بتن-٢-٣

هاي بتن عبور ها از درون تودههاي حفاري شده، اين گمانهبل توجهي از گمانههاي قاالزم به ذكر است كه در طول
اي و قسمت عمده آنها از نوع بتن هاي بتني از نوع سازههاي اجرايي مقدار كمي از اين تودهاند كه با توجه به نقشهكرده

 زمان اجرا از بتن پركننده براي پر كردن رسد كه با توجه به كيفيت نامطلوب توده سنگ دربه نظر مي. باشند پركننده مي
دهنده كيفيت پايين شده است كه اين نكته نشاناند استفاده ميخورده كه بر اثر حفاري ريزش كردههاي سنگ تركتوده

 .باشدتوده سنگ در زمان اجرا مي
گ در توده بتن پشت هاي بزرخوردگيدهنده تركديدگي نشانهاي حفر شده در نزديكي محل آسيبهمچنين گمانه
هاي باشد و تركخوردگي سنگ متفاوت ميخوردگي در بتن با شدت تركشدت ترك. باشدديده ميمحدوده آسيب

خوردگي توده سنگ و تفاوت شدت ترك. باشندمشاهده شده در بتن هم به صورت طولي و هم به صورت عرضي مي



 

 ٧

. باشدخوردگي سنگ متفاوت ميخوردگي توده بتن با تركركباشد كه دليل تها نشان دهنده آن ميخوردگيشكل ترك
برداري از آن رخ داده هاي به وجود آمده در توده بتن پس از اجراي سازه و در زمان بهرهكامالً روشن است كه ترك

ده شده هاي مشاهتواند دليل مناسبي براي ايجاد ترك با توجه به قدرت مخرب اين زلزله مي١٣٦٩است كه وقوع زلزله 
 .ها در سنگ و بتن نشان داده شده استخوردگياي از كيفيت ترك نمونه٥در شكل . در بتن باشد

 

 
كيفيت سنگ ) دو رديف باال(هاي حاصل از حفاري ـ كيفيت بتن ها در مغزهخوردگي كيفيت و شرايط ترك- ٥شكل 

 )سه رديف پايين(

دهنده هاي اخذ شده، بتن به دست آمده داراي پوكي بوده است كه اين امر نشانالذكر برخي از مغزهعالوه بر موارد فوق
بتن . ريزي در اين نواحي با كيفيت بااليي انجام نشده استاين است كه در زمان اجراي سرريز و شفت عمودي بتن

ي كل سازه را كاهش اپوك از دو نقطه نظر حائز اهميت است، اول اينکه بتن اين ناحيه ضعيف بوده و مقاومت سازه
 .تواند مسير مناسبي براي نشت آب باشددهد و از طرف ديگر بتن پوك در اين نواحي ميمي
 
 هاي وارده داليل آسيب-٣-٣

گيري شده است كه كيفيت توده سنگ در زمان اجرا نامطلوب بوده كه دليل اين امر با توجه به نتايج به دست آمده نتيجه
اگرچه اطالعات در مورد وقايع دوران ساخت بسيار محدود . باشدهاي نزديك مي محل گسلهاي تكتونيكي درفعاليت

توان گفت كيفيت پايين توده سنگ در زمان اجرا نيز مشخص شده بوده و باشد با توجه به نتايج به دست آمده مي مي
الزم به ذكر است كه . ه شده استبراي پايدار كردن توده سنگ در اطراف سرريز و شفت عمودي از بتن پركننده استفاد

 .بتن پر كننده اجرا شده نيز داراي كيفيت چندان مطلوبي نبوده است
. باشدها نيروهاي خارجي مياند دليل اصلي اين تركهاي مشاهده شده در توده بتن پس از اجرا به وجود آمدهترك



 

 ٨

با توجه به نبود . باشد مي١٣٦٩ي زلزله سال مهمترين نيروي خارجي كه به بتن اطراف سرريز وارد شده است نيروها
هاي وارده به بتن ترين عامل ايجاد آسيبتوان گفت زلزله منجيل مهمشناسي ديگر در منطقه ميفعاليت عمده زمين

 .باشدسرريز و شفت عمودي مي
ته و از بين پس از وقوع شكست در توده سنگ و بتن اثر اين دو عامل در شكست گراديان هيدروليكي كاهش ياف

 به آن شده بنابر اين فشار آب در مخزن به صورت مستقيم بر پوشش فوالدي اثر كرده و باعث ايجاد آسيب. رودمي
هاي به وجود آمده در تواند باعث افزايش شدت تنشهاي كوچك در زمان زلزله مياز سوي ديگر تغيير شكل. است

 . آن گرددپوشش فوالدي و افزايش تغيير شكل
 
  اصالح خواص توده سنگ-٤

بخش اول شامل . بخشي در دو بخش اجرا شده استها، عمليات عالجبا توجه به طبيعت و داليل به وجود آمدن آسيب
عمليات ژئوتكنيك و اصالح خواص توده سنگ كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است و بخش دوم شامل تعميرات 

 .باشدپوشش فوالدي مي
مرحله اول شناسايي و مرحله دوم شامل اصالح خواص . شد عمليات ژئوتكنيك در دو مرحله انجام شدچنانچه اشاره 

به اين منظور از يك آرايش خاص جانمايي . اصالح خواص سنگ با تزريق توده سنگ انجام شده است. سنگ بوده است
اي اي بوده است كه يك ناحيه استوانهآرايش گمانه به گونه. ها براي حفاري و تزريق آنها استفاده شده استگمانه

همچنين عمليات تزريق با استفاده از دوغاب سيمان و بنتونيت انجام . ديدگي را پوشش دهداطراف سرريز در محل آسيب
 .شد
 
 طراحي دوغاب-١-٤

وغاب بخشي و اثربخشي مطلوب عمليات تزريق الزم است شعاع نفوذپذيري دبه منظور اثرگذاري مناسب عمليات عالج
يافتن به اين هدف يك دوغاب كه نسبتاً رقيق بوده طراحي و براي عمليات تزريق براي دست.  افزوده شودتا حد ممكن

 بوده كه ١ به ٣دوغاب سيمان مورد استفاده در تزريق داراي نسبت آب به سيمان معادل . مورد استفاده قرار گرفته است
 .شده استوزني سيمان به آن بنتونيت اضافه % ٦ميزان 

 
  انتخاب فشار تزريق-٢-٤

به طور مثال در روش طراحي آمريكايي . هاي تئوري و عملي زيادي موجود استبه منظور انتخاب فشار تزريق روش
باشد در حالي كه  بار و محدوده وسيعي از مخلوط دوغاب براي عمليات تزريق مورد قبول مي٥حداكثر فشار تزريق زير 
باشد و در روش طراحي آلماني  بار مورد قبول مي١٠٠ تا ٥٠ي حداكثر فشار تزريق به كمتر از در روش طراحي فرانسو

 .باشد بار متغير مي٣٠ تا ٥محدوده فشار تزريق بين 
بنابر اين . باشد نشان داد فشار مؤثر در تزريق در يك محيط آنيزوتروپيك و متجانس سنگ كافي نمي(Kunert)كنرت 

لذا بهتر است فشار تزريق با توجه به شرايط موجود در سايت . باشدر شرايط مختلف متفاوت ميفشار تزريق در سنگ د
 .تعيين شود

با توجه به تحقيقات جديد تعيين يك روند بين فشار تزريق و نتايج مورد انتظار از ترزيق غيرعملي است و در بسياري از 



 

 ٩

 .تواند به نتيجه مطلوب برسديين مينقاط استفاده از فشار تزريق بسيار باال و يا بسيار پا
با توجه به كيفيت پايين سنگ در محدوده سنگ در اطراف سرريز نيلوفري و فاصله كم محدوده تزريق تا پوشش بتني و 

با اين فشار نفوذ دوغاب در درزه و ترك توده سنگ به .  بار انتخاب شده است١٠فوالدي سرريز، فشار تزريق معادل 
ذيرد و از سوي ديگر فشار به ميزان كافي كم انتخاب شده است كه باعث گسترش محدوده پسهولت انجام مي

 .گرددديده نميآسيب
 
  روش تزريق-٣-٤

به منظور افزايش نفوذ دوغاب در توده سنگ و جلوگيري از ايجاد فشارهاي پسماند تزريق، تزريق به صورت از پايين به 
 متري از انتهاي گمانه به سمت ابتداي گمانه صورت ٥ تزريق در قطعات در اين روش. باال در نظر گرفته شده است

 .گرفته است
دوغاب طراحي شده مطابق آنچه در فوق گفته شد در عمليات تزريق مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور نفوذ 

 در مقاطعي كه تزريق به به اين ترتيب. هرچه بيشتر طبق دستورالعمل تزريق، افزايش غلظت دوغاب مجاز نبوده است
خوري باال بوده است با غلظت پايين تزريق دوغاب ادامه يافته تا هنگامي كه جذب شده و دوغابسادگي انجام مي

باشد و با اين روش تا جايي تزريق به اين ترتيب داراي نفوذ باال در توده سنگ مي. دوغاب در گمانه متوقف شده است
 . را داشته، عمليات تزريق انجام شده استكه توده سنگ قدرت جذب دوغاب
 ٢٥ تا ٢٣حدود (ها مايل اند امتداد گمانههايي كه در پاي سرريز نيلوفري حفاري شدهالزم به ذكر است در كليه گمانه

ل تر از مح متر پايين١٠كرده، حفاري تا حدود ديده عبور مياي كه گمانه از نزديكي محل آسيببوده و از محدوده) درجه
 متر انتهايي گمانه ٢٥ الي ٢٠هايي كه عمليات تزريق در آن صورت گرفته طولي حدود ديده ادامه يافته و در گمانهآسيب

ديده تر از محدوده آسيب متر پايين١٠ متر باالتر و ١٠به اين ترتيب در هر گمانه در محدوده . تزريق انجام شده است
 .تزريق انجام شده است

 
 ايج حاصله مشاهدات و نت-٥

اين معيارها شامل بهبود و كاهش . به منظور كنترل اثربخشي عمليات تزريق معيارهاي مختلفي در نظر گرفته شده است
گيري ميزان نشت از هاي مجاور و اندازهنفوذپذيري توده سنگ اطراف سرريز، مشاهده دوغاب تزريق شده در گمانه

 .ديدگي پوشش فوالدي سرريز بوده استمحل آسيب
 
 كاهش نفوذپذيري و بهبود كيفيت سنگ-١-٥

 گمانه نهايي به عنوان كنترل نفوذپذيري توده سنگ اطراف سرريز نيلوفري در ٤در ) لوژن(آزمايش نفوذپذيري در سنگ 
هاي قبلي كه عمليات حفاري و تزريق آنها به اتمام رسيده است انتخاب  گمانه در بين گمانه٤اين . نظر گرفته شده است

 . بودشده
لوژن متغير واحد  ١٥ تا ١ديدگي پوشش فوالدي بين قبل از عمليات تزريق مقادير لوژن در محدوده نزديك به آسيب

) هر گمانه يك مقطع( گمانه مختلف ٣ مقطع از ٣در )  واحد لوژن١٠٠ <Lu(همچنين آبگذري بسيار باال . بوده است



 

 ١٠

 ٢ديده بين صفر الي قدار لوژن در مقاطع نزديك به محدوده آسيبپس از انجام عمليات تزريق م. گيري شده بوداندازه
كرده است كه كاهش مناسب مقدار لوژن نشان دهنده اثربخشي مناسب عمليات تزريق بر كاهش واحد لوژن تغيير مي

 .باشدنفوذپذيري و بهبود كيفيت توده سنگ اطراف سرريز نيلوفري مي
 
 ي مجاورها مشاهده دوغاب تزريق در گمانه-٢-٥

ترين باشد، سادهبخشي ميبا توجه به آن كه نفوذ دوغاب در توده سنگ اطراف گمانه يكي از نكات مهم در روش عالج
دوغاب . باشدهاي مجاور ميراه كنترل ميزان نفوذپذيري دوغاب در توده سنگ مشاهده دوغاب تزريق شده در گمانه

اين گمانه . هاي حفاري شده مشاهده شده استدر نقاط مختلف گمانههاي حفاري شده هاي مغزهتزريق در درزه و ترك
هاي دهنده نفوذ مناسب دوغاب در گمانهمشاهده دوغاب تزريق نشان.  بوده است٢٠ و١٧، ١٥، ١٢، ١١هاي شامل گمانه

 .باشدتزريق شده مي
 
 ديدگي پوشش فوالديگيري نشت آب در محل آسيب اندازه-٣-٥

توسط يك سرريز كه در پايين خم عمودي تعبيه ) در محل درز جوش(خوردگي پوشش فوالدي كميزان نشت آب از تر
ديدگي پوشش فوالدي مربوط به گيري انجام شده براي ميزان نشت از محل آسيباندازه. گيري شده استشده اندازه

گيري در حال حاضر نيز  اندازهاين. باشديك سال قبل از عمليات ژئوتكنيك و يك سال نيز در حين عمليات مربوطه مي
 .ادامه دارد

 و ١٣٨٧ تغييرات تراز سطح آب در مخزن در دو سال ٦گيري در شكل به منظور كنترل ميزان نشت در طول دوره اندازه
 .گيري شده، نشان داده شده استگيري نشت انجام شده و ميزان نشت اندازه كه اندازه١٣٨٨

 نسبت به سال ١٣٨٨ نشان دهنده افزايش تراز آب در مخزن در سال ٦جه به شكل مقايسه نتايج به دست آمده با تو
 متر بيشتر از سال ١٠بخشي تراز آب در مخزن حدود  و دوره پس از عالج١٣٨٨به طور متوسط در سال . باشد مي١٣٨٧

ج ارايه شده در شكل از سوي ديگر طبق نتاي. بخشي ژئوتكنيك سرريز بوده استقبل آن و دوره قبل از عمليات عالج
 .ديدگي كاهش نيز داشته استمذكور ميزان نشت از محل آسيب

 تغييرات ميزان نشت ٧ديدگي در مقابل تراز آب در مخزن در شكل به منظور تعيين نسبت كاهش نشت در محل آسيب
 .نسبت به تراز آب در مخزن رسم گرديده است

دهنده اين خط نشان. هاي موجود برازش داده شده استز دادهبه منظور كنترل ميزان كاهش نشت يك خط مستقيم ا
با توجه به كاهش شيب دو خط برازش داده . باشدنسبت خطي ميزان نشت به تراز آب در داخل مخزن سد سفيدرود مي

توان گفت تغيير به طور كلي مي. دهدتوان گفت ميزان نشت نسبت به تراز آب كاهش چشمگيري را نشان ميشده مي
 .باشدقدار شيب دو خط نشان دهنده ميزان كاهش نشت نسبت به تراز آب ميم
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ديدگي سرريز نيلوفري قبل و بعد از عمليات  در مخزن و ميزان نشت از محل آسيبآب تغييرات تراز سطح -٦شكل 

 ژئوتكنيك

 

 
 ديدگي سرريز نسبت به تراز آب در مخزن تغييرات ميزان نشت از محل آسيب- ٧شكل

 بوده كه پس از عمليات ٠٠٧٧٨/٠بخشي ژئوتكنيك سرريز، شيب خط معادل گردد قبل از عمليات عالجحظه ميمال
كاهش در ميزان نشت نسبت % ٧٥توان گفت حدود با اين مقايسه مي.  رسيده است٠٠١٩٠/٠ژئوتكنيك شيب خط به 



 

 ١٢

 ÷ ٠٠٧٧٨/٠ = ٢٤٤/٠% (٤/٢٤ده حدود هاي برازش داده ش چرا كه نسبت بين دو شيب خط.به تراز آب رخ داده است
 .باشدمي) ٠٠١٩٠/٠

آنچه كه الزم است در اين مقايسه مد نظر قرار گيرد آن است كه تراز آب مخزن قبل از انجام حفاري و تزريق، كمتر و 
 ميزان نشت بيشتر بوده است و عمليات باال به منظور مقايسه همبستگي ميزان نشت نسبت به تراز آب در مخزن در

 .بخشي صورت گرفته است حالت قبل و بعد از عمليات عالج
 
 بندي جمع-٦

 گمانه و به منظور اصالح كيفيت سنگ در ٥ديدگي سرريز نيلوفري سد سفيدرود تعداد به منظور شناسايي داليل آسيب
 . گمانه ديگر حفاري و عمليات تزريق در آنها انجام شد١٨اطراف سرريز نيلوفري سد سفيد رود 

هاي وارده نامعلوم بوده، انجام عمليات حفاري توجه به آن كه تا پيش از شروع عمليات ژئوتكنيك دليل اصلي آسيببا 
نشان داد كه كيفيت پايين سنگ در محدوده شفت عمودي و خم عمودي سرريز باعث شروع )  گمانه٥(در مرحله اول 

هايي به پوشش بتني سرريز و شفت ايجاد آسيب كه باعث ١٣٦٩عامل ديگر وقوع زلزله سال . ها شده است آسيب
 سال پي از ١٣هاي اخير مشاهده نشد تا اينكه حدود هاي وارده به دليل پوشش فوالدي تا سالآسيب. عمودي شده است
 .هاي وارده مشاهده شدوقوع زلزله آسيب
بخشي و حله اول شامل عالجمر. هاي وارده بر پوشش فوالدي در دو مرحله صورت گيردبخشي آسيبالزم است عالج

 .اصالح كيفيت توده سنگ و مرحله بعد شامل ترميم پوشش فوالدي در نظر گرفته شد
 گمانه و ٢٣ گمانه مرحله دوم در مجموع ١٨ گمانه مرحله اول و ٥در مرحله اول اصالح كيفيت توده سنگ با استفاده از 

عمليات تزريق به منظور ايجاد گراديان هيدروليكي . هاي مذكور صورت گرفته استتزريق دوغاب سيمان در گمانه
به اين ترتيب فشار وارد بر پوشش فوالدي . مناسب در توده سنگ اطراف شفت عمودي و سرريز صورت گرفته است

 .كاهش خواهد يافت
ت كم بخشي و نفوذ مناسب دوغاب سيمان در توده سنگ يك دوغاب با غلظبه منظور اطمينان از انجام عمليات عالج

 .طراحي و استفاده شد
هاي حفاري شده در مراحل پاياني عمليات ژئوتكنيك نشان دهنده كيفيت قابل قبول و مناسب عمليات تزريق گمانه

ديدگي پوشش فوالدي نشان دهنده موفقيت گيري ميزان نشت آب از محل آسيبهمچنين اندازه. باشدانجام شده مي
باشد كه نتايج مذكور در مقاله حاضر ارايه بخشي سرريز نيلوفري سد سفيدرود ميعمليات ژئوتكنيك و مرحله اول عالج

 .شده است
 
 تشكر و قدرداني-٧

برداري سدهاي گيالن كه اي گيالن و امور بهرهاندركاران شركت سهامي آب منطقهبا تقدير و تشكر از مسئولين و دست
 .اياني در انجام اين عمليات نمودندبا همكاري و در اختيار قرار دادن اطالعات فني كمك ش
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